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Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Notulen Zitting van 17 februari 2020

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Piet Delrue, Voorzitter; de heer Kris Declercq; mevrouw Nathalie Muylle; 
mevrouw Griet Coppé; de heer José Debels; de heer Marc Vanwalleghem; de heer Dirk 
Lievens; de heer Bart Wenes; de heer Tom Vandenkendelaere; mevrouw Ria 
Vanzieleghem; de heer Geert Huyghe; de heer Stefaan Van Coillie; mevrouw Veroniek 
Debruyne - Desender; mevrouw Rina Arteel; de heer Eddy Demeersseman; mevrouw 
Mieke Vanbrussel; de heer Matthijs Samyn; de heer Francis Debruyne; mevrouw Michèle 
Hostekint; de heer Henk Kindt; de heer Steven Dewitte; de heer Filip Deforche; de heer 
Immanuel De Reuse; de heer Cyriel Ameye; de heer Peter Claeys; mevrouw Jeaninne 
Vandenabeele; mevrouw Tina Feys; mevrouw Siska Rommel; de heer Frederik Declercq; 
de heer Brecht Vermeulen; mevrouw Lieve Lombaert; de heer Bart De Meulenaer; 
mevrouw Justine Pillaert; de heer Gerdi Casier; de heer Dieter Carron; de heer Bert 
Wouters; mevrouw Margot Wybo; de heer Geert Sintobin, Algemeen directeur

Verontschuldigd:
mevrouw Caroline Martens; mevrouw Liselot De Decker; mevrouw Deniza Miftari

17 februari 2020 21:19 -De voorzitter opent de openbare zitting 

OPENBARE ZITTING
Mededeling
Vervanging in Motena:

Dhr. Bart Vandenbroucke, wnd. algemeen directeur, ontving een verklaring inzake 
vervanging van een lid in de algemene vergadering van Motena.
Mevr. Deniza Miftari wordt vervangen door dhr. Eddy Demeersseman.
Deze vervanging is geldig vanaf de datum vermeld op ontvangstbewijs, dus 07.02.2020.

1 2020_RMW_00005 Notulen en zittingsverslag van de zitting van 
de raad voor maatschappelijk welzijn van 20 
januari 2020 - Goedkeuring

Beschrijving
Bijlagen

1. N20200120

Context en argumentatie
In toepassing van het huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn 
worden de notulen en het zittingsverslag van de openbare zitting van de raad voor 
maatschappelijk welzijn van 20 januari 2020 ter goedkeuring voorgelegd.
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Besluit
Met algemene stemmen

Artikel 1
De notulen en het zittingsverslag van de openbare zitting van de raad voor 
maatschappelijk welzijn van 20 januari 2020 worden goedgekeurd.

2 2020_RMW_00006 Aanvaarden diverse schenkingen aan het 
OCMW Roeselare - Goedkeuring

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid (bijzonder)
Artikel 78, 12° van het decreet lokaal bestuur

Juridische grond
Het definitief aanvaarden van schenkingen is luidens artikel 78, 12° van het decreet 
lokaal bestuur een bevoegdheid van de raad voor maatschappelijk welzijn.

De schenkingen worden aanvaard onder opschortende voorwaarde van definitieve 
aanvaarding door de raad voor maatschappelijk welzijn. Op geregelde tijdstippen worden 
de schenkingen gegroepeerd aan de raad voor maatschappelijk welzijn voorgelegd.

Context en argumentatie
Diverse organisaties wensen schenkingen aan het OCMW Roeselare te doen en dit onder 
de vorm van een gift.

Deze giften gebeuren ten voordele van de nachtopvang voor dak- en thuislozen en van 
de Belgian Homeless Cup.

Onderstaande giften werden in de loop van 2019 ontvangen:

11/02/2019 € 310 van I-COR voor nachtopvang voor dak- en thuislozen
27/02/2019 € 200 van Salledag Broederschool voor nachtopvang voor dak- en 

thuislozen
01/02/2019 € 3.785 van Pure Cycling Spinning Event voor Belgian Homeless Cup
05/07/2019 € 150 van VTI Roeselare voor Belgian Homeless Cup

Het vast bureau aanvaardde deze schenkingen voorlopig in zitting van 03 februari 2020.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Het budget op de budgetsleutel 74590000/090090 zal verhoogd worden met 4.445 euro.
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Besluit
Met algemene stemmen

Artikel 1
Onderstaande schenkingen aan het OCMW Roeselare worden definitief aanvaard:

11/02/2019 € 310 van I-COR voor nachtopvang voor dak- en thuislozen
27/02/2019 € 200 van Salledag Broederschool voor nachtopvang voor dak- en 

thuislozen
01/02/2019 € 3.785 van Pure Cycling Spinning Event voor Belgian Homeless Cup
05/07/2019 € 150 van VTI Roeselare voor Belgian Homeless Cup

17 februari 2020 21:25 - De voorzitter sluit de zitting

Aldus gedaan in zitting van 17 februari 2020

Geert Sintobin
Algemeen directeur

Piet Delrue
Voorzitter raad voor maatschappelijk 
welzijn


